
Świecie .............................. 

....................................................................................................                    

 

.................................................................................................... 
     imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej 

 

..................................................................................................... 

 

..................................................................................................... 
 adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej 

 

                     
                    nr telefonu                   tel. kom. 

 

Wydział Gospodarki, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej 

                            ul. Wojska Polskiego 124 

86-100 Świecie  

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ………………        

 

w placówce przy ul. ................................................................................................  w  ………...……… 

 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zw. dalej Ustawą  

 

oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych 

wynosiła: 

A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa                     

  

B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem    

piwa)                 

 

C - powyżej 18% zawartości alkoholu                                             

 

 

W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona, 

zawierająca VAT i akcyzę. Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na 

podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji 

prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych. 

Podanie nieprawidłowych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia na podstawie 

art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy. 

..................................................................................................                                                               

Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)* 

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Świecie, ul. W.P.124, 

2. moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

3. moje dane, bez podstawy prawnej, nie zostaną udostępnione innym podmiotom, 

4. obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych 

zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000 z późn. zm.). 

    .................................................................................................. 

                                                                     Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)* 

 

        zł   gr 

        zł   gr 

        zł   gr 

 



 

INFORMACJE DLA PRZESIĘBIORCY 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa 

z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni 

od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży 

oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% 

opłaty określonej w art. 111 ust. 2. 

2. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający 

cofa zezwolenie (zezwolenia) - art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy. 

3. Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną 

przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego. 

4. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona 

w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie 

z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym - na zasadach określonych 

w art. 111 ust. 5 i 6.ww. ustawy. 

 

L.p. Rodzaj 

sprzedawanych 

napojów 

alkoholowych 

Opłata podstawowa pobierana w 

przypadku, gdy wartość sprzedaży 

napojów alkoholowych nie 

przekroczyła progu ustawowego 

Opłata podstawowa pobierana w 

przypadku, gdy wartość 

sprzedaży napojów 

alkoholowych przekroczyła 

progu ustawowego 

1. o zawartości do 

4,5% alkoholu 

oraz piwa 

przy wartości sprzedaży do 37 500 

zł - opłata wynosi 525 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej 

37 500 zł – opłata wynosi 1,4% 

ogólnej wartości sprzedaży tych 

napojów w roku poprzednich 

2. o zawartości 

powyżej 4,5% 

do 18% 

alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) 

przy wartości sprzedaży do 37 500 

zł - opłata wynosi 525 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej 

37 500 zł – opłata wynosi 1,4% 

ogólnej wartości sprzedaży tych 

napojów w roku poprzednich 

3. o zawartości 

powyżej 18% 

alkoholu 

przy wartości sprzedaży do 77 000 

zł - opłata wynosi 2 100 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej 

77 000 zł – opłata wynosi 2,7% 

ogólnej wartości sprzedaży tych 

napojów w roku poprzednich 

 

5. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym 

należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych 

terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku - art. 111 ust.7 

ww. ustawy. 

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Gminy:  

 

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881 

 

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa 

z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty 

w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia 

upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty 

opłaty określonej w art. 11¹ ust, 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty. 
 


